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Tervehdys!     
 
Hiljainen tieto on tarinan veli, sanotaan. Hiljaiseksi tiedoksi kutsutaan tietoa, joka on olemassa, 
mutta jota ei ole dokumentoitu, taltioitu ja kerätty mihinkään.  
 
Olemme kiinnostuneet keräämään kirkon kasvatustyön hiljaista tietoa ja tarinoita. Sinulla saattaa 
olla kirkon kasvatustyöhön (lapsi-, tyttö-, poika-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulutyö) ja sen 
historiaan liittyvää arvokasta tietoa ja työntekijöihin liittyviä tarinoita, muisteluja, anekdootteja, 
mutta myös kuvia ja muuta työhön liittynyttä materiaalia. Sinulla on muistissasi myös oma 
työurasi.  
 
Oletko sitä mieltä, että tämä kaikki olisi kokoamisen ja keräämisen arvoista? Jos olet, niin kerro 
meille, jos  
 

1) haluat tulla haastatelluksi ja haastattelussa kertoa omaan tai muiden työhön liittyviä 
tarinoita, muistoja. Ilmoita halukkuudestasi tämän viestin lopussa olevien ohjeiden 
mukaisesti.   
     
tai 
 

2) Jos mielessäsi on muita kirkon kasvatustyötä tehneitä, joita mielestäsi kannattaisi 
haastatella, keiden tarina pitäisi mielestäsi tulla kuulluksi. Kerro myös heistä tämän viestin 
lopussa olevien ohjeiden mukaisesti. 
 

3) Voit myös halutessasi kirjoittaa jonkin tositarinan työstäsi (esim. kaksi liuskaa) ja lähettää 
sen tämän viestin lopussa olevien ohjeiden mukaisesti. 
 

Kerro meille myös, jos sinulla on: 
 

4) hallussasi työhön liittyvää materiaalia (valokuvia, julisteita, leiriohjelmia yms. materiaalia), 
jonka voisit tarvittaessa luovuttaa tai lainata mahdolliseen perustettavaan museoon tai 
esimerkiksi kirkon lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäiville vuosittain rakennettavaan ja 
vuosittain vaihtuvaan näyttelyyn. Kerro millaista materiaalia sinulla olisi tarjolla ja lähetä 
tiedot tämän viestin lopussa olevien ohjeiden mukaisesti. 

 
Tiedot voit lähettää joko sähköpostitse osoitteeseen pertti.frisk@gmail.com tai kirjeitse 
osoitteeseen Pertti Frisk, Länsikaari 18, 32440 Alastaro. Älä unohda liittää mukaan omia 
yhteystietojasi!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1) Kyllä, haluan tulla haastatelluksi ja haastattelussa kertoa omaan tai muiden työhön liittyviä 

tarinoita, muistoja (laita rasti ruutuun)   

  
2) Mielessäni on muita kirkon kasvatustyötä tehneitä, joita mielestäsi kannattaisi haastatella. 

Kirjoita heidän nimet ja jos mahdollista yhteystiedot seuraaville riveille: 
 

 
- Nimi ja yhteystiedot: 

_______________________________________________________________________ 
 
      _______________________________________________________________________ 
 
      _______________________________________________________________________ 
- Nimi ja yhteystiedot: 

_______________________________________________________________________ 
 
      _______________________________________________________________________ 
 
      _______________________________________________________________________ 
- Nimi ja yhteystiedot: 

_______________________________________________________________________ 
 
       _______________________________________________________________________ 
 
       _______________________________________________________________________ 
                                                                        jatka tarvittaessa erilliselle paperille 
 

3) Voit myös halutessasi kirjoittaa jonkin tositarinan työstäsi (esim. kaksi liuskaa) ja lähettää 
sen tämän paperin toisella puolella olevien ohjeiden mukaisesti. 
 

4) Hallussani on työhöni liittyvää materiaalia, jonka voisin lainata tai luovuttaa esille 
laitettavaksi. Tässä listaa materiaaleista: 

_______________________________________________________________________ 
 
      _______________________________________________________________________ 
 
      _______________________________________________________________________ 

5) Laita tähän yhteystietosi: 
 
Nimi:  ________________________________________________________________________ 
 
Katuosoite:  ___________________________________________________________________ 
 
Postinumero:   _________________________________________________________________ 
 
Puhelinnumero: ________________________________________________________________ 
 
Sähköpostiosoite: ______________________________________________________________ 
 

 


